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ZPRÁVY Z RADNICE

Na svém 73. zasedání dne 28. červ-
na bohuničtí radní vypsali výběrová
řízení na údržbu komunikací a ve-
řejné zeleně v Bohunicích. Dříve
vypsané výběrové řízení na úpravu
vzduchotechniky ve třech našich
MŠ naopak zrušili, protože nabíd-
ku podala jen jedna firma a ta ne-
splnila zadávací podmínky. Součas-
ně rozhodli o zkráceném výběro-
vém řízení poptávkou ze tří firem a
schválili smlouvu o dílo s dodavate-
lem který podal cenově nejvýhod-
nější nabídku. Další dvě schválené
smlouvy o dílo se týkaly  regenera-
ce vstupní části ZŠ Vedlejší a rekon-
strukce kotelen v MŠ a CVČ Šver-
mova. Schválena byla též smlouva
na stavební úpravy vybraných dět-

ských hřišť. Dodatky smluv byly pro-
dlouženy termíny dokončení pro-
jektu rekonstrukce schodišť u Kav-
kazu a ZŠ Arménská, parkovacích
míst u CVČ na ulici Rolnická a dru-
hé etapy rekonstrukce zeleně.
Dále rada vypověděla smlouvu na
údržbu veřejné zeleně, uzavřela
novou nájemní smlouvu s bohu-
nickou pobočku Naděje a schválila
nové nájemní vztahy u dvou po-
zemků pod garážemi. Rozpočto-
vým opatřením upřesnila určení
dotace z JM kraje na prevenci kri-
minality a schválila smlouvu o po-
skytnutí provozní dotace z rozpoč-
tu JMK na výzbroj a výstroj místní
hasičské jednotky. Na základě vý-
sledků výběrového řízení radní

Jdu si takhle uprostřed letošních
prázdnin jednou naší bohunic-
kou ulicí. Hustě prší, čvachtám
v potocích vody a přemýšlím,
jaké že to máme podivné léto.
„Nejspíš budou mít odborníci
pravdu, že se s naší planetou 
něco děje“ říkám si. Horko, že
i Chorvaté, Italové, Turci, Špa-
nělé, ba i Egypťané blednou
závistí, potom déšť, který nema-
jí ani amazonské pralesy v ob-
dobí dešťů. Nejprve vedro, že to
vadí i teplomilným sinicím v
Brněnské přehradě, potom tolik
vody, že jí zase přetéká hráz. Bez
deštníku a opalovacího krému
s faktorem minimálně 30 pro jis-
totu ani krok.
Ano, ano, tento způsob léta zdá
se mi poněkud nešťastný. Nějak
mi chybí obyčejný den s přimě-
řenou teplotou vhodnou na ko-
lo, fotbal, sběr hub či rande.
I což, asi máme, co si zaslou-
žíme. Jsme totiž věčně nespoko-
jení. Horko je moc horký, voda je
moc mokrá. Připomíná mi to
jden z příběhů z kresleného 
seriálu Šmoulové. Kutil totiž vy-
myslel stroj na počasí. Tak dlou-
ho se ti modří mužíčkové do-
hadovali a přeli, jaké že by vlast-
ně mělo být počasí, až přístroj
polámali.
No, ale léto už je za námi a po
patrně krátkém podzimu přijde
opět krutá zima. Jen aby tomu
pendolínu někde zase neza-
mrzly CDromy.

Antonín Crha
místostarosta
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Od uzávěrky prázdninového vydání zasedali naši radní třikrát
a pokaždé měli na stole bohatou nadílku návrhů k projed-
nání. Na 30. srpna je svoláno zasedání ZMČ, informace o jeho
jednání do uzávěrky dnešního čísla mít nebudeme a přine-
seme je příště. 

O prázdninách chodili do škol řemeslníci

Rozmarné léto

jmenovali do funkce novou pracov-
nici interního auditu a kontroly. Z
bytového odboru měli na pořadu
tři výpovědi nájmů obecních bytů
pro neplacení, jednu výměnu obec-
ního bytu, uvolnění 105 tisíc na vý-
měny bytových vodoměrů v obec-
ních domech a domovní řád pro
DPS na Arménské. Schválili sta-
novisko k odvolání stavební firmy
proti uložené pokutě a vyhověli žá-
dosti Kosteleckých uzenin o sou-
hlas s podnájmem provozovny pod
radnicí, k prodloužení doby nájmu
na dalších 5 let však souhlas nedali.
Dílčí souohlas získala žádost o
změny stavby u zastávky MHD
Běloruská. K návrhu městských
vyhlášek o ochraně veřejné zeleně
a o provozu výherních automatů
rada neměla připomínky. V závěru
jednání odsouhlasila převod star-
šího počítače na MŠ Uzbecká a
konání letošních skateboardových
závodů na Osové.

Na svém 74. zasedání dne 9. srpna
rada vypsala výběrové řízení na
čištění a zimní údržbu chodníků a
schválila výsledky výběrových řízení
na stavební úpravy a dodávku inte-
riéru šaten v ZŠ Vedlejší. Dodatky
smluv byly prodlouženy termíny na
projekty organizace dopravy, výmě-
nu oken a úpravy vzduchotechniky
v MŠ.  Dalším dodatkem byl zvýšen
objem prací na údržbě vybavenosti
o nové veřejné prostory Spodní –
Rolnická. Dále rada schválila od-
prodej měřicí a regulační techniky
v dalším z privatizovaných domů,
pronájem obecního pozemku v
areálu na Ukrajinské a podnájemní
smlouvu na prodejnu masa a uze-
nin pod radnicí. 

(Pokračování na str. 2)

ODS navrhla 
odvolání starostky
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Občas se stane, že se před vašim
domem objeví staré auto, ke které-
mu se evidentně nikdo nehlásí. Auto
tam bez pohybu stojí měsíce, po-
stupně chátrá a zbytečně zabírá
parkovací místo. Jak se ho ale zba-
vit?
Protože správcem komunikací je spo-
lečnost Brněnské komunikace a.s.
(dále jen BKOM), patří tato záleži-
tost do její kompetence. Celý pro-
ces má však svoje zákonitosti. Tedy:
Když je této společnosti nahlášeno,

že se někde nalézá vrak bez zjev-
ného majitele, zaregistrují jeho po-
lohu a na sklo u řidiče nalepí výzvu
k odstranění vraku. Současně je výz-
va zveřejněna na vývěskách všech
29 městských částí, kde musí viset
2 měsíce a 15 dní. Až se společ-
nosti BKOM vrátí zpět od všech
městských částí potvrzení, že u nich
výzva visela předepsanou dobu, je
vrak odtáhnut a zlikvidován.
Podobný vůz, v našem případě bílý
trabant, se na začátku jara objevil

ZPRÁVY Z RADNICE

JAK MNE MĚSTSKÁ POLICIE ZACHRÁNILA
na ulici Humenná v jihozápadní části
Bohunic. 2–3 měsíce trvalo, než bylo
zřejmé, že se k němu nikdo nehlá-
sí. Poté byl zahájen proces jeho
odstranění, který měl být ukončen
odtahem vozu někdy na konci srp-
na. Potud suché úřední postupy.
V úterý 15. srpna kolem 12.45
jsem se na cestě Bohunicemi dostal
i na ulici Humennou. Již z dálky
vidím „našeho“ trabanta otevře-
ného. „Fajn“, říkám si, „majitel na
výzvu zareagoval a auto si odváží“.
Když jsem však přišel blíže, zjistil
jsem, že se jedná o 3 dohněda
opálené muže. Bylo evidentní, že
auto nemůže být jejich a že si
zevnitř berou to, co se jim hodí a dá
se zpeněžit. Jednalo se např. o vel-
kou krabici poměrně zachovalého
nářadí.
Vzal jsem mobil a zavolal do St. Lís-
kovce na Městskou policii, aby
prověřila, zda jsou dotyční skutečně
majiteli auta. Ona trojice mužů se
však asi dovtípila, že volám na
policii. Naskákali do rozpadající se
dodávky, která stála opodál a po-
malu odjížděli směrem kolem mne.
Ještě jsem mluvil s policejním dispe-
činkem, když jeden z nich vystoupil
a ptal se mne, zda volám policii.
Klidně jsem odpověděl, že volám
a že se mi nelíbí, když si berou to,
co není jejich – tedy že kradou.
Postupně z dodávky vystoupili i os-
tatní dva muži a já se začínal cítit
v jisté nevýhodě. Jak diskuze houstla,
začal jsem přemýšlet zda mám po
vzoru Jana Žižky zaujmout výhod-
nější pozici a nenechat se obklíčit,
nebo bojovat přímo jako Old Shat-
terhand či Aragorn z Pána prstenů.
Situaci však bravurně na dálku vy-
řešil operační důstojník na dispe-
činku policie. Jak slyšel, že hovor
nabírá na obrátkách, přikázal hlídce
ať zrychlí. Jakmile moji diskutující

uslyšeli zvuk policejní houkačky, 
ustoupili z bojiště a měli snahu
odjet. Upozornil jsem je, že policejní
hlídka sem jede kvůli nim a že je
stejně dohoní. Po krátké diskuzi
usoudili, že mám pravdu a vyčkali.
Přiznám se, že jsem strážníky kteří
byli na místě konfliktu do dvou
minut od kontaktu dispečera, viděl
mimořádně rád. Sice jsem byl zba-
ven možnosti vyniknout jako výše
uvedení hrdinové, ale přesila byla
značná a vítězství nejisté.
Abych však dokončil svůj příběh.
Poté co jsem oznámil policii podsta-
tu problému, jsem odešel za svou
prací. Naopak, naše trojice likvidá-
torů vraků ještě dlouho vysvětlo-
vala policii své upřímné jednání.

Antonín Crha
místostarosta

NAŠEL SE
ZVON

(Dokončení ze str. 1)
V souvislostí s ukončením funk-
čního období odvolala předsedy a
členy komisí RMČ ke dni 20. října a
stanovila limit odměn za rok 2006
pro členy komisí kteří nejsou členy
ZMČ.
V návaznosti na změny v zákoně
o zadávání veřejných zakázek byla
schválena novela místních pravidel.
Pro letošní rok byla ZŠ Arménská
povolena výjimka z počtu žáků a
jedna sedmá a jedna osmá třída
jich bude mít 33. Nájemné v obec-
ních bytech s regulovaným nájem-
ným bylo stanoveno od 1. ledna
2007 na 32 Kč za metr čtvereční
měsíčně. U nově pronajatých bytů
se dosavadní výše 35,39 Kč měnit
nebude. Žádosti bohunické Naděje
o vyhrazení dalšího parkovacího
místa radní nevyhověli, umožnili
však instalaci uzamykatelné uzá-

věry prostoru před kuchyní. Sou-
hlasné stanovisko vydali k žádosti o
prodej obecního pozemku na
Ukrajinské.
Dále rada projednala návrh progra-
mu zasedání ZMČ dne 30. srpna,
která sestával ze zprávy o hospo-
daření, návrhu rozpočtových opat-
ření a rozpočtového výhledu MČ,
ukončení činnosti výborů MČ, ná-
vrhu odměn pro členy komisí kteří
nejsou v ZMČ a projednání žádosti
o prominutí poplatků z prodlení.
Na návrh předsedy klubu zastupi-
telů ODS byl zařazen bod odvolání
starostky MČ Bohunice z funkce.
Rada projednala a doporučila ZMČ
ke schválení zprávu o hospodaření,
rozpočtová opatření a návrh roz-
počtového výhledu. Žádost inves-
tora objektu při zastávce Běloruská
o souhlas se zřízením zahrádky na
střeše objektu radní nevyhověli.

V roce 2002 byl v bohunické
kapličce vyměněn původní liti-
nový zvon z roku 1917 za nový
bronzový. Tedy, když se řekne
původní, není to tak úplně
pravda. Původní byl totiž rov-
něž bronzový, ale za I. světové
války byl zabaven, roztaven a
použit na výrobu zbraní. Naši
předci proto nechali v roce 1917
udělat nový, litinový. Ten slou-
žil až do roku 2002. Když byla
letos v květnu v kapličce výsta-
va z historie Bohunic, ozvaly se
hlasy, kde že je náš téměř 90 let
starý kovový zvon? A protože
mne samotného to zajímalo,
začal jsem jej hledat. Krůček po
krůčku jsem sledoval jeho ces-
tu, až jsem doputoval do Tuřan.
Odkud jsem náš zvon 26. čer-
vence 2006 dovezl zpět do Bo-
hunic. I když se asi jeho hlas 
Bohunicemi rozléhat nebude,
jistě si zaslouží, abychom  jej ne-
chali vyčistit a celkově ošetřit,
aby se mohl stát významným
dokladem naší bohunické his-
torie.

Antonín Crha
místostarosta

U zastávky Švermova se stavět nebude

Na svém 75. zasedání dne 23. srpna
bohuničtí radní vypsali výběrové ří-
zení na úpravu zadních traktů na
sídlišti a na obnovu zeleně. Schválili
výsledky výběrových řízení na údrž-
bu veřejné zeleně a komunikací,
která v obou případech vyhrály
s nejnižší cenovou nabídkou dosa-
vadní dodavatelské firmy. Rekon-
strukce schodišť u Kavkazu a ZŠ Ar-
ménská bude zadána též uchazeči
s nejnižší cenou. Do výběrového ří-
zení na výstavbu polyfunkčního
objektu u zastávky Švermova se
nikdo nepřihlásil a rada je zrušila.
Dále rada schválila smlouvu o dílo
na projekt druhé etapy regenerace
sídliště, který bude podkladem pro
žádost o dotaci na tento účel v
příštím roce. Na žádost bohunické
Naděje schválila ukončení nájmu
dodávkového vozidla a jeho odpro-
dej nejvyšší nabídce na základě in-
zerátu.
Pro jednání ZMČ rada doporučila
ke schválení návrh ročních odměn
členům výboru pro národnostní
menšiny, kteří nejsou členy ZMČ a
nedoporučila schválit prominutí
pohledávky za poplatky z prodlení

ve výši 162 tisíc. Pro minule zařa-
zený bod odvolání starostky vzala
na vědomí návrh usnesení a do-
poručila ke schválení hlasovací řád.
Dále schválila vyplacení odměn
pracovníkům úřadu za zajištění čin-
ností komisí a výborů a členům ko-
misí kteří nejsou v ZMČ za práci
v komisích. Pro komunální volby 
rada jako vždy schválila bezplatné
použití radničních reklamních ploch
a 1/4 strany v našem bulletinu k
prezentaci všem politickým subjek-
tům registrovaným pro volby do
ZMČ Bohunice. Ty mohou rovněž
bezplatně použít radniční sál na
dvě akce po dvou hodinách.
Dále rada vydala souhlasné stano-
visko k pronájmu pozemku uvnitř
nepoužívané autobusové smyčky
na Ukrajinské k reklamním účelům
a schválila finanční vypořádání ná-
jemného ve výši cca 2,5 tisíce s po-
zemkovým fondem. Žádosti o od-
stranění laviček před domem na
Ukrajinské radní vyhověli. V závěru
jednání vydali souhlas s konáním
akce Modrý dětský den dne 16. září
v areálu na Osové.

- red -

Poděkování
MŠ Pohádka

Rodiče dětí z MŠ Pohádka děkují
paní učitelce Janě Bulíčkové a Lucii
Krupičkové za jejich celoroční
obětavou práci s dětmi a pěkné
ukončení školního roku 2005/6.
S dětmi a rodiči se rozloučily tá-
borákem s opékáním špekáčků,
po kterém děti nocovaly v ma-
teřské škole. Děkujeme!

Poděkování
Ještě jednou moc děkuji hodné
paní, která našla mou peněženku
se všemi doklady a osobně mi ji
vrátila. Velmi si toho vážím a přeji
Vám jen vše dobré.

B. Šolcová
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Na program zasedání zastupitel-
stva 30. 8. 2006 navrhli bohuničtí
zastupitelé z ODS zařadit odvolání
starostky paní Ivany Toufarové
z funkce. Rád bych vám, jako
předseda klubu zastupitelů této
strany, vysvětlil důvody, které nás
k takovému kroku vedou.
V nejvyšších patrech politiky pova-
žujeme obecně za správné, aby
politik, kterému jsou vytýkány
podobné věci, jako paní Toufarové,
odstoupil z funkce. To ale paní Tou-
farová odmítala. Bohunickou ODS
vede místní rada, na jejíž návrh
paní Toufarová nakonec vystoupila
z ODS. Na společném zasedání
místní rady a klubu zastupitelů z
ODS jednomyslně převládl názor,
že všichni členové zastupitelstva by
měli dostat možnost vyjádřit se k
dalšímu setrvání paní Toufarové ve
funkci starostky městské části.

Důvodů pro odvolání paní starost-
ky je z našeho pohledu více. Přede-
vším ale to, že paní Toufarová na
veřejnosti opakovaně vystupovala
způsoby, které jsou, podle našeho
názoru, neslučitelné s významem
funkce starostky. Nelze vyloučit, že
při individuálním rozhodování čle-
nů vedení bohunické ODS a jed-
notlivých zastupitelů mohlo sehrát
roli také probíhající soudní řízení
vedené proti její osobě. Soudní ří-
zení se totiž vyvinulo v její nepro-
spěch, úzce souvisí s jejím výkonem
funkce starostky a navíc jej paní
Toufarová před členy ODS i zastu-
piteli městské části dlouho zatajo-
vala. Samozřejmě vím, stejně jako
ostatní, že rozhodnutí soudu do-
posud nenabylo právní moci a platí
princip presumpce neviny.
Podobně jako jiní si také uvědo-
muji, že paní Toufarová odvedla ve

možností. Fakt, že zasedání zastu-
pitelstva, které má odvolání sta-
rostky projednat, se koná krátce
před komunálními volbami, je
pouze shoda okolností.
Naším úkolem je posoudit věc
zejména s ohledem na fakt, že
funkce starostky městské části je
funkcí veřejnou. Každá veřejná
funkce má určitou vážnost. Věřím
proto, že občané návrh ODS na
odvolání paní starostky Ivany Tou-
farové z funkce přijmou.

Robert Kotzian
předseda klubu zastupitelů z ODS

funkci starostky nemalé množství
dobré práce. To však na druhou
stranu nemohlo a nemůže sloužit
jako obhajoba a vyvinění z věcí,
které jsou jí právem vytýkány.
Je možné namítnout, že konáme
až na poslední chvíli. Myslím ale, že
tak tomu není. V místním sdružení
ODS byl názor, že paní Toufarová
postupně ztrácí kredit u nezaned-
batelné části veřejnosti, dlouhodo-
bě poměrně zřetelně přítomen.
O některých skutečnostech jsme se
dověděli až v nedávné době. Jed-
náme a jednali jsme tedy v mezích

PROČ ODS NAVRHLA ODVOLÁNÍ STAROSTKY

30. narozeniny ZŠ Arménská 21
Letos v červnu oslavila ZŠ Arménská
30. výročí svého založení. Slavilo se
skutečně celý týden – od 19. 6. do
23. 6. 2006. Co den to bohatý pro-
gram pro žáky i veřejnost.
Oslavy začaly plaveckou štafetou
na 30 km v pondělí v 8.00. Zahájila
je paní starostka Ivana Toufarová,
pan ředitel Mgr. Vladan Urbánek
a Mgr. Zdeněk Tobiáš, předseda
Komety Brno. Po nich následovalo
297 žáků ZŠ, studentů Gymnázia
Botanická Brno, bývalých žáků i rodi-
čů. Plavali také trenéři a učitelé, a to
až do 16.30 h.
Odpoledne závodili na školním
hřišti žáci 1. a 2. tříd na koloběžkách.
Vedli si výborně a všichni dostali
odměnu.
V úterý byla ve škole zahájena
výstava keramiky – uměleckých děl
našich výtvarně nadaných žáků.
Odpoledne čekala na děti i dospělé
zábava na školním hřišti, a to v po-
době velmi netradičních soutěží
a disciplín. Všichni účastníci se dobře
bavili a domů si za nasbírané body
odnesli pěkné a hodnotné ceny.
Středa proběhla ve znamení sportu
– od rána až do odpoledních hodin
probíhal turnaj v miniházené v obou
halách na Tatranu. Zúčastnili se ne-
jen žáci naší školy, ale i týmy jiných
brněnských i mimobrněnských škol.
Hlediště hřmělo povzbuzováním
a všude panovala dobrá nálada.
Odehrálo se 96 zápasů. Nastřílelo
se 1019 gólů.
Ve čtvrtek se brány školy opět otev-
řely nejen pro žáky, ale pro všechny,
kteří se s naší školou chtěli seznámit
zblízka. Hned u vrat je přivítal školní
jarmark, kde si zájemci mohli pro-
hlédnout nebo zakoupit různé
ručně zhotovené či zdobené vý-
robky, CD s fotografiemi interiéru
školy a školních akcí, výroční sbor-

ník a mnoho dalších předmětů.
Do školy zavítaly i děti MŠ Pohádka
z Běloruské – tentokrát v roli diva-
delních návštěvníků. Dramatický
kroužek I. stupně si pro ně připravil
hranou pohádku Finist – jasný so-
kol. Všem se představení líbilo.
V 17.00 začala školní akademie –
okázalá a velkolepá přehlídka umění
šikovných, talentovaných jednotliv-
ců, dobře sehraných a secvičených
skupin – zkrátka bylo se na co dívat,
co poslouchat, čemu se obdivovat.
Zněly písně, recitační pásma, tančilo
se, mohli jsme vidět přehlídku
gymnastických prvků, baletu, kan-
kánu. Tleskali jsme nově založené
skupině HEPP CHICK. Účinkující
dávali do vystoupení vše a byli po
zásluze odměňováni mohutnými
ovacemi. Tělocvičnou zněla hudba
a potlesk až do 19. hodiny.
Poté se v jídelně školy sešli vskutku
vzácní hosté – paní starostka I. Tou-
farová a desítky bývalých učitelů.
To bylo shledání po letech! Zprvu
nesmělé a rozpačité pohledy se po
chvíli změnily v srdečné vítání, stisky
rukou, přátelské rozhovory a veselý
smích. Atmosféra připraveného
rautu byla velmi milá a příjemná –
a my o tom máme doklady – FOTO.
Konečně pátek – poslední den oslav.
Společenský večer začal v 19.00.
Přišlo na 70 hostů a při tanci a zpěvu
se vytvořila výborná nálada, která
trvala a trvala...
Co říci na závěr? Celý týden měl
spád a správný náboj. Všichni se
snažili, aby oslavy proběhly co nej-
lépe – někteří viditelně, jiní jen jako
pomocníci v záloze. Všem za jejich
snahu a práci patří dík.
ZŠ Arménská důstojně a zároveň
vesele a sportovně oslavila 30. na-
rozeniny. Tak tedy – milá školičko –
vzhůru a úspěšně do dalších let !

Jak je to s parkovištěm?
Dne 19. 8. 2006 mě zaujal leták,
který byl vylepen na zastávce Šver-
mova a obsahoval záměr MČ Brno-
Bohunice na zastavění pozemků při
ulici Švermova, který MČ zveřejnila
na internetových stránkách. Pod
tímto oznámením byl uveden doda-
tek „Budeme s radnicí o parkoviště
bojovat“. Tento dovětek mě zaujal
natolik, že je mojí povinností upřes-
nit některé věcné údaje. 
MČ Brno-Bohunice vypsala výběrové
řízení pro výběr investora na výstav-
bu objektu na ul. Švermova na části
pozemku p. č. 2773. MČ v zadáva-
cích podmínkách, které jsou k na-
hlédnutí na ÚMČ, upřednostňuje
vybudování polyfunkčního objektu
s prodejními plochami v části objek-
tu při tramvajové zastávce Švermova,
jako náhradu za stávající prodejní
plochy v dočasných stavbách. Pří-
pustné využití objektu je dále řešeno
Územním plánem města Brna, neboť
této ploše je přisouzena funkce SO.
Plochy SO slouží převážně k umístění
obchodních a servisních provozo-
ven nebo administrativy a které

podstatně neruší bydlení. Základní
podmínkou pro poskytnutí pozem-
ků k výstavbě je závazek investora
zřídit v přízemí nebo na střeše ob-
jektu veřejně a bezplatně přístupná
parkovací stání v rozsahu minimálně
stejném jako stávající parkovací
plochy. MČ upřednostňuje parko-
vací stání v přízemí objektu. Zřízení
parkovacích stání bude předmětem
věcného břemene. Na základě výše
uvedených skutečností chci ubezpe-
čit občany, že MČ v žádném případě
nechce zrušit veřejné parkoviště ani
snížit počet parkovacích míst. Na-
opak chce zlepšit nabídku služeb
a zvýšit kulturu prodeje a hodlá
upřednostnit takové investory, kteří
by ve svém záměru chtěli počet par-
kovacích míst zvýšit.
Závěrem sděluji obyvatelům, že
vzhledem k tomu, že ze strany inves-
torů nebyla podána žádná nabídka,
MČ výběrové řízení ke dni 23. 8. 2006
zrušila.

Ivana Toufarová
starostka MČ Brno-Bohunice

Bohunice mají svého streetworkera

Nízkoprahový klub Labyrint a občan-
ské sdružení Plán B rozšířili nabídku
služeb o terénní sociální práci. Tuto
službu poskytujeme na sídlištích
Bohunice, Starý Lískovec a Nový
Lískovec. Ve všech třech lokalitách
se setkáváme s dětmi, které tráví
svůj volný čas sezením na lavičkách
a jsou potenciálně problémové.
Pracovnice kontaktuje mladé lidi
přímo v jejich přirozeném pro-
středí, v parcích, na hřištích, na ulici,
a nabízí jim alternativní možnosti jak
trávit volný čas. Přímo v terénu
nabízí streetworker poradenství
s problémy doma, ve škole nebo
s problémy spojenými s dospívá-
ním. Zaměřujeme se na děti, které
tráví svůj volný čas pasivně, nudí se
a důsledkem je zvýšené riziko

experimentování s drogami nebo
vandalismu. Chceme dětem také
nabídnout prostor pro realizaci
vlastních nápadů, může jít o různé
výlety, akce pořádané u nás v Laby-
rintu nebo naše pomoc při usku-
tečňování jiných akcí.
Labyrint pracuje s mladými lidmi ve
věku 12 až 20 let a funguje v Bo-
hunicích od roku 1999. Jsme nízko-
prahový klub, jsme tedy otevření pro
všechny děti a mladé lidi v daném
věku. Kromě volnočasových aktivit,
které nabízíme, si s námi můžou děti
popovídat a poradit se o svých pro-
blémech. Nevyžadujeme žádnou
registraci a služby mohou být pos-
kytovány anonymně.

Magda Lockerová
o. s. Plán B
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Při snaze dopídit se alespoň přibliž-
ně celkového čísla, kolik bylo v Bohu-
nicích hodů, jsem dospěl k názoru,
že je to úkol neproveditelný. Studiem
kronik, knih zápisů a při pohovorech
se starousedlíky jsem zjistil, že naši
předkové plánovali hody (mimo pra-
videlně pořádané Cyrilometodějské),
třeba jen 3 týdny dopředu. Nebylo
potřeba povolení, razítek, bylo již

zaseto a vyvezený hnůj, tak proč se
neveselit? A to vše několikrát do roka.
Proto o této téměř běžné zábavě
listiny většinou mlčí, a tak můj článek
je jen nástinem, nikoliv vyčerpáva-
jícím přehledem. Bude-li mě chtít
někdo ze čtenářů doplnit nebo
opravit, potěší mě, když se ozve.
Původně se v Bohunicích slavily staré
čili císařské hody, které trvaly 3–4
dny. Chasa volila 3 stárky, kteří pak
z pověření starosty dbali na pořá-
dek na zábavách celý rok. Součástí
programu bylo až do roku 1860
stínání berana prvním stárkem. Po

roce 1871, kdy byla postavena kaple
zasvěcená sv. Cyrilovi a Metodějovi,
bývaly i hody mladé, většinou jedno-
denní. Na oboje hody se stavěla vy-
soká máj u domu č. 35 na Morávkově
náměstí, vedle hospody U bílé kočky,
později přejmenované U Nováků.
Dnes v tomto místě stojí prolézačky
a hřiště mezi ulicemi Spodní a Rol-
nická. Vstupné se neplatilo, na vý-

daje se vybíralo od děvčat, přičemž
nejvíce platily stárky. Přitom dostá-
valy všechny zavdanou a tančily
v sóle. Chasa pila celé hody na řád
(společný účet). V neděli se sčítal pří-
jem i vydání a rozdíl zaplatili všichni
chlapci, kteří se zábavy zúčastnili.
Teprve až ve 20. století, hlavně po
I. světové válce, se začalo s vybí-
ráním vstupného a na pořádání
hodů si dělaly stárky spolky.
Pořadatelsky byli v této době velice
aktivní Orli. Tradiční Cyrilometodějské
doplňovaly střídavě hody Václavské,
Kateřinské a Martinské. Do roku
1928 pod májí, stávající u Soukupů
(dnešní vchod do domu Spodní 24),
popřípadě v hostinci U Vršky (na-
proti soudobé restaurace U Fíka na
ul. Havelkově) a od roku 1929 pak
v orlovně. Zajímavostí hasičských
hodů bylo oblečení mužů. Ti stárko-
vali v hasičské uniformě doplněné
zdobenou čepicí. Mimo tuto raritu
stárci mívali kroje půjčené, popří-
padě oblékali bílé košile a tmavé
kalhoty. Ženy – stárky, někdy též uvá-
děny jako stárkové (jednotné číslo
stárková), používaly kroje místní
selské nebo též půjčené. Zřejmě
největší a nejpůsobivější byly druhé
poválečné mladé hody v roce
1946. Sokolští stárci při nich sedlali
vyšňořené koně a v průvodu jely ale-
gorické vozy. Hody zároveň pořádali
i Orli, takže po společném průvodu
byla zábava zároveň za sokolovnou

BOHUNICKÉ HODOVÁNÍ

i v orlovně. Po zákazu činnosti Soko-
lů i Orlů v roce 1948 převzali štafetu
s pořádáním mladých hodů hasiči.
Centrem se stala hasičská zbrojnice
na Morávkově náměstí.
Od 2. poloviny šedesátých let však
hodové zázemí poskytoval pouze
Tatran v sokolovně a při příznivém
počasí za sokolovnou, na parketu
položeném na pískovém házenkář-
ském hřišti. Mladé hody pořádal
Tatran sám, ostatní byly pořádány
nepravidelně různými svazy, spolky
a politickými stranami. Například
v roce 1970 se uskutečnily hody pa-
tery. Poslední mladé hody zažila
stará dobrá sokolovna v červenci
1976 a o několik měsíců později ji
čekalo smutné naplnění osudu...
Naši stárci ale nezaháleli a své doved-
nosti předváděli na hodech v soused-
ním Starém Lískovci, kam byli zváni
pořádajícími hasiči.
Dlouhých 16 roků jsme čekali, až
nastal 5. červenec 1992. Tímto dnem
vzkřísil hodovou tradici, poprvé po
změně režimu v naší vlasti, též
nově obnovený Orel, ve spolupráci
s prvním svobodně voleným zastupi-
telstvem MČ. Navíc hody začínaly
slavnou mší svatou před nově opra-
venou bohunickou kaplí. Zábava
proběhla, při absenci vhodného sálu,
na asfaltovém hřišti Tatranu. Tento

netaneční povrch byl vyměněn na
další dva roky za atrium ZŠ Armén-
ská. Bohužel rok 1994 znamenal
ukončení pořádání nejtradičnějších,
Cyrilometodějských hodů, protože
v červencovém termínu není možné
zajistit dostatečný počet stárků, ani
návštěvníků.
Naštěstí ale pokračovala spolupráce
radnice – Orel, jejímž výsledkem bylo
zařazení hodů do akcí již zmíněných
oslav v září v roce 1997. Svatý Cyril
a Metoděj se určitě nezlobí, že byli
vyměněni za sv. Václava, mladí mo-
hou stárkovat na jaře ve Starém Lís-
kovci a ti zkušení lískovečtí, zase u nás
v Bohunicích. Lískovecká sokolovna
též poskytla azyl k pořádání hodo-
vé zábavy v letech 1997 a 1998,
žel za mizivého zájmu  veřejnosti.
Větší účast byla v dalších třech
letech v bohunické hasičce. Od roku
2002, kdy byla dokončena rekon-
strukce sálu v orlovně, mají hody
stejný rámcový program. Začínají
pestrým odpolednem před orlov-
nou, následuje kratší průvod starou
zástavbou a vrcholí večerní zábavou
v orlovně. 
To už ale není historie, protože na
10. pokračování tradice, plné novi-
nek, se přijdete podívat sami. A nebo
se mýlím?

Ladislav Konečný

Za několik dní, přesně v sobotu 23. září, se opět stane bo-
hunická orlovna centrem hodového veselí. Na plakátech
zvoucích na tuto akci bude obvyklý název Svatováclavské, do-
plněn o jubilejní 10. Toto pěkné, ale vzhledem ke stáří Bohu-
nic nevelké číslo, se váže k poněkolikáté obnovené tradici
pořádání hodů, kterou tentokrát začali psát místní Orli za
spolupráce naší radnice. Bylo to v roce 1997 u příležitosti
760. výročí první písemné zmínky o naší obci.

Orel jednota Brno-Bohunice za podpory M» Brno-Bohunice po¯·d·Orel jednota Brno-Bohunice za podpory M» Brno-Bohunice po¯·d·

v neděli 17. září 2006
CYKLISTICKÉ ZÁVODY dětí a mládeže do 18 let

Tour de Bohunice 2006 

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLO, NEJLÉPE TREKKINGOVÉ
NEBO HORSKÉ A CYKLISTICKÁ HELMA. DÉLKA TRASY JE 2 KM PO

POLNÍ CESTĚ MIMO SILNICE. ZDRAVOTNÍ DOZOR BUDE ZAJIŠTĚN

14.30 hod. sraz závodníků 
za budovou orlovny, 
Hraničky 5

15.15 hod. start prvního závodu 
17.00 hod. předpokládané 

ukončení závodu

14.30 hod. sraz závodníků 
za budovou orlovny, 
Hraničky 5

15.15 hod. start prvního závodu 
17.00 hod. předpokládané 

ukončení závodu

Orel jednota Brno-Bohunice za podpory M» Brno-Bohunice po¯·d·

v neděli 17. září 2006
CYKLISTICKÉ ZÁVODY dětí a mládeže do 18 let

Tour de Bohunice 2006 

Bohuničtí stárci dvacátá léta

Babské hody 1957
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Minigolf je sport jako každý jiný.
Má svá pravidla, soutěže a navíc je
dostupný téměř každému. Mohou
ho hrát mladí i staří, vysocí i malí,
muži i ženy. Nejlepší hráči se každo-
ročně utkávají na mezinárodních
mistrovstvích, kontinentálních či svě-
tových. Hráči z České republiky patří
ke světové špičce. V ČR je přes 40
klubů, tři stupně ligových soutěží
a ročně se koná na 60 turnajů.
Miniaturgolfové hřiště na v parku
Švermově ulici postavila městská
část Brno-Bohunice v roce 1998,
Minigolf Club '90 Brno jej provozuje
od roku 2000. Hřiště je přístupné
široké veřejnosti každodenně od
začátku dubna do konce října.
Návštěvníci zde mohou s rodinou či
přáteli strávit příjemné chvíle při
sportu a třeba i něco odkoukat od
trénujících špičkových hráčů, kteří
rádi poradí, jak hrát minigolf.
Minigolfový klub MGC '90 Brno byl
založen v roce 1990. V současné
době se naši členové pravidelně
účastní soutěží družstev smíšené

extraligy, juniorské extraligy, smíšené
první ligy a ženské první ligy. Mezi
největší úspěchy MGC '90 Brno
patří tři tituly mistra ČR v družstvech
juniorů (2003, 2004 a 2005), stří-
brná a bronzová příčka v extralize
smíšených družstev (2006, 2005).
Za dobu fungování klubu jsme vy-
chovali řadu reprezentantů, přede-
vším v mládežnických kategoriích.
V polovině července se poprvé v his-
torii našeho klubu dostalo cti pořá-
dat celostátní turnaj mládeže v mi-
nigolfu – Junior trophy. Je to jediný
čistě mládežnický turnaj v minigolfu
v České republice. Každoročně se
na tomto turnaji setkávají mladí hráči
minigolfu, aby změřili síly se svými
vrstevníky. Pro ty zkušenější je turnaj
jednou z posledních možností před-
vést svoje umění, upoutat pozornost
reprezentačního trenéra a nomino-
vat se na nadcházející mistrovství
Evropy v dánském Odense. Mladším
hráčům nabízí jedinečnou příleži-
tost vidět českou minigolfovou
špičku a získat mnoho zkušeností.

V soutěži družstev o Český pohár
vybojovali junioři domácího oddílu
MGC '90 Brno první místo, v abso-
lutním pořadí jednotlivců zvítězil
domácí D. Dvořák. Další umístění
domácích hráčů: 2. P. Nádaský,
8. M. Jonner, 9. S. Handlová a
10. M. Straško.
V posledním červencovém týdnu
se členové MGC '90 Brno zúčast-
nili Mistrovství České Republiky
v minigolfu, které se konalo v Olo-
mouci. Ve třech soutěžních dnech
se bojovalo jak o tituly mistrů ČR
v kategoriích jednotlivců, tak o vítě-
ze v dlouhodobé soutěži extraligo-
vých družstev. Smíšený extraligový
tým MGC 90 Brno získal stříbrnou
příčku. Mezi juniory obsadil brněnský
M. Jonner 4., M. Straško 6., P. Ná-
daský 8. příčku a S. Handlová
9. příčku. V kategorii mužů zvítězil
brněnský M. Žaloudek, do super-
finále postoupil i sedmý M. Švehla.
Mezi ženami obsadila hráčka deva-
desátky R. Bednářová 4. místo.

Martin Žaloudek

BOHUNICKÝ MINIGOLF
Tak už máme v Bohunicích ZOO.
Vážně. Batolatům připravili klícku
v nové odpočinkové zóně na konci
Amerlingovy ulice. Vezmu malou,
sedneme si na pískoviště a zavře-
me se vrátky v plotu. No přijďte se
podívat. Teda zavřeme jen když nám
náctiletí zase nezahodí kliku, i oni
uvítali nový prostor pro své řádění.
Taky jsme tu v bezpečí před pesky
a jejich neukázněnými majiteli, v Bo-
hunicích je obzvlášť moderní mít
psa bez vodítka a košíku. No a proč
by taky ne. Při svých procházkách
s dětmi potkávám v našich ulicích
strážníky i policisty. Nikdy jsem ale
neviděla situaci, že by pejskař byl
přistižen při porušování některé
vyhlášky a byl případně i poku-
tován. Malí i velcí hafani vesele
běhají kde chtějí, po pískovištích –
psíkovištích, hřištích, a všude taky
vykonávají svou potřebu. A tak
svou dceru cestou k oplocenému
babyhřišti nepustím na trávník,
protože ona ten slalom mezi ho-
vínky ještě nezvládá, je moc malá.
Své první krůčky může volně zkou-
šet snad jen v té zmiňované kleci.
Nemohu ji spustit z očí a musím ji
pevně držet za ruku i v bezpros-
třední blízkosti pískoviště v oné
odpočinkové zóně. Nové schodiště
(a díky i za nájezd pro kočárky) je
totiž vybaveno nebezpečným zá-
bradlím. Zábradlím bez výplně, bez
zábran. Sama jsem byla svědkem,
kdy 3 leté dítě jdoucí kolem zá-
bradlí s maminkou zvědavě na-
hlédlo dolů – a po hlavě propadlo
směrem ke Spodní ulici. Uf, na-
štěstí bez úhony.
Před pár dny jsem potkala skupin-
ku bohunických radních, s úsměvy
si prohlíželi dokončené dílo. Osmě-
lila jsem se, a upozornila na ne-
bezpečí zábradlí. Odpověď zněla –
maminka si má své dítě hlídat, a
proto je písek oplocen, aby byly
děti v bezpečí. Byla jsem roz-
čarovaná – každá mamina ví, jak je
těžké dítko neustále držet pevně
za ruku, nástrah čeká všude plno.
Od trávníků s exkrementy, přes vol-
ně pobíhající psy, kteří se sice
nechystají na počkání zakusovat
malé děti, ale takový dobře rostlý
vlčák smete roční či dvouleté dítě
svou vahou jako nic.
Hlídám své dítko pochopitelně
u silnice,... a hlídám ho na schodišti
cestou k pískovišti, do doby než
s ulehčením zaklapnu vrátka s chy-
bějící klikou. Posbírám odpadky,
lahve a papíry, a využívám výhod
moderního bydlení na sídlišti.
V klidu odpočívám v odpočinkové
zóně do doby než nás čeká cesta
domů plná již zmiňovaných ná-
strah. A dál doufám, že se časem
něco změní, zábradlí zabrání ne-
bezpečnému propadnutí dětí, psi
budou na vodítku či aspoň s
košíkem a pejskaři co po svých
miláčcích uklízí.

Lenka Černá

MÁME ZOO

Výstava se koná v Brně, v Základní
škole na Náměstí 28. října č. 22,
otevřeno bude od 10. do 21. října
2006, denně od 10.00 do 18.00.
Tentokráte se výstava zaměří na
zvláštní hříčku přírody, kterou je
kristátní forma růstu rostlin. Kristá-
ty nerostou způsobně z bodového
růstového vrcholu, ale z růstové
linie. Díky tomu rostlina vytváří bi-
zardní plochý kmen, připomínající
vějíř. Růstová linie se stále prodlu-
žuje, díky tomu se plochý kmen
často kroutí a stáčí do závitů.
Výsledkem je často struktura po-
dobná našemu mozku. Zejména
u sukulentů jsou kristáty velmi
ceněné a opečovávané. Kristáty lze
množiti pouze a jedině vegeta-
tivně, ze semínek na kristátě na-
rostlých vyrostou totiž kytky oby-
čejné, normálně rostoucí.
Kristátně narostlé rostliny se vysky-
tují i zcela přirozeně v přírodě. Ob-
vykle ale rostou pomaleji, a tak je
jejich normálně rostoucí kolegyně
přerostou, seberou jim světlo a kris-
táty hynou. Ovšem pokud je včas
objeví šikovný zahradník, zachrání
je a obohatí tak paletu pěstova-

ných bizardností. 
Také se lze pokusit vytvořit kristátní
formy růstu i uměle. Nezaručený
recept praví: Vezmi tak tisícovku
několikaletých semenáčků suku-
lentů, ze kterých chcete získati
kristátu. V zimě je týrejte suchem a
nízkou teplotou na hranici přežití.
Toto zimování protáhněte třeba až
do začátku května, až začnou
slabší kusy hynouti. Poté vydatně
zalijte, po pár dnech zalijte s hnoji-
vem a přeneste na maximálně
osluněné místo. A obvyklý výsle-
dek: Tak třetina semenáčků tuto
kůru nepřežije, přibližně třetina bu-
dou chudáčci chcípáčci a snad
třetina poroste normálně. A mezi
nimi se může najít jedinec či dva,
kteří na rychlé probuzení zareagují
tím, že překotně porostou, což po-
vede k protažení růstového bodu
do linie. Hurá, vytvořili jste kristátu!
Další informace o sukulentech
a mnoho obrázků získáte na
www.sukulent.cz, do 15. 8. by tam
měla být galerie kristátních forem
sukulentů.

Jaroslav Honc

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin

Fotbalisté A mužstva Tatranu na sedmé příčce

Krajského poháru ČMFS venku
Zastávku u Brna výrazně 5:1 a v
prvním zápase sezóny 6. 8. 2006
porazili opět venku Ráječko rozdílem
třídy 5:0. Z důvodu nově osetého
trávníku budou první dva domácí
zápasy odehrány na hřišti Moravské

Slávie. Podrobné informace o ode-
hraných zápasech, výsledky a poz-
vánky na další utkání naleznete
vždy ve vitríně A mužstva TATRANu
Bohunice na Neužilově ul. 35 u
fotbalového stadionu.

Ing. Jaromír Krejčí

Muži A mužstva TATRANU Bohu-
nice obsadili v konečném účtování
po třiceti odehraných zápasech Ji-
homoravského krajského přeboru
ročníku 2005/2006 sedmou příčku
se 42 nasbíranými body. Oproti
loňské sezóně si o jedno místo po-
lepšili. Prvenství v tabulce a postup
do divize si zajistil celek MKZ Rájec-
Jestřebí, druhým postupujícím jsou
letos třetí Boskovice, protože
Mokrá-Horákov, která obsadila dru-
hou příčku, se účasti v divizi vzdala.
Soutěž opustily Šardice B a Vaceno-
vice. Z divize do JmKP sestupuje
Kyjov a z A tříd do JmKP postupují
Blansko, Moravský Krumlov a Dědice.
Ze třiceti zápasů 12x TATRAN vyhrál,
6x remizoval a 12x prohrál. Na 54
vstřelených brankách se podílelo
16 hráčů, nejvíce branek nastříleli:
Bombicz 14, Mareš 7, Polák 6, Krejčí
a Karaffa po 4 zásazích. Stejně jako
v loňském ročníku byla i v uplynulé
sezóně viditelná mimořádná vyrovna-
nost mužstev středu tabulky. Mezi
čtvrtým a dvanáctým týmem byl
rozdíl pouhých 10 bodů, v předchá-
zejících ročnících něco nebývalého.
Letní příprava začala hráčům A muž-
stva TATRANU již 10. 7. 2005 na
umělém hřišti v „dolíčku“ na Neužilo-
vě ulici, denně od pondělí do čtvrtka
je na pořadu kondiční příprava pro-
ložená šesti přípravnými zápasy, jak
na domácím hřišti, tak i na trávnících
soupeřů.
Vstup do nové sezóny se fotbalis-
tům A mužstva Tatranu vydařil. Do
uzávěrky NB č. 9 porazili v 1. kole



6 / 9 / 06   N A Š E   B O H U N I C E

Když děti jen sedí u televize…

Vöichni jsme byli malÌ. P¯iöli
jsme ze ökoly, stejnÏ jako
dneönÌ dÏti, praötili aktovku
nÏkam do kouta, stejnÏ jak to
dÏl·vajÌ dneönÌ ökol·ci, a pak
hur· se jÌt bavit. Tady uû ale
najdeme v˝raznÈ rozdÌly. My
jsme si hr·li venku za bar·kem,
a kdyû pröelo, malovali jsme si a
Ëetli. DneönÌ dÏti se nezajÌmajÌ
o to, jakÈ je venku poËasÌ,
prostÏ sedÌ u poËÌtaËe, televize
Ëi videa. NÏkte¯Ì majÌ oblÌ-
benÏjöÌ playstation, jinÌ klasickÈ
PC, dalöÌ chatujÌ a do noci ÑvisÌì
na sÌti.
V d˘sledku toho Ëteme, ûe jsou
dneönÌ dÏti neohrabanÈ, nema-
jÌ vztah k p¯ÌrodÏ, ale nejsou ani
schopni t˝movÈ spolupr·ce a
Ëasto trpÌ alergiemi na kde co.
NenÌ pravdou, ûe pro dÏti nic
zajÌmavÏjöÌho a lepöÌho nenÌ.
Zrovna Brno je doslova p¯e-
sycenÈ velice kvalitnÌmi dÏtsk˝-
mi organizacemi, kde si dÌtÏ
m˘ûe hr·t, soutÏûit a sportovat,
o vÌkendech si hr·t v p¯ÌrodÏ,

o pr·zdnin·ch stanovat a jezdit
na lodÌch, horolezit a v zimÏ
lyûovat. Pokud nevÌte kam s nÌm
(s vaöÌm potomkem), pak zkuste
jednu z tÏch tradiËnÌch brnÏn-
sk˝ch organizacÌ. Uû 35 let sÌdlÌ
v centru Brna ZemÏpisn· spo-
leËnost Morava, jejÌ klubovnu
najdete na Pek·renskÈ 4a (zast.
Grohova) a novÏ od letoönÌho
z·¯Ì takÈ na N·plavce (u haly
Rondo). VÌce informacÌ o Ëin-
nosti ZS Morava najdete na je-
jÌm webu www.zsmorava.cz.
Na naöich str·nk·ch najdete vy-
Ëerp·vajÌcÌ p¯ehled naöÌ Ëinnos-
ti, pokud v·s dÏti k poËÌtaËi ne-
pustÌ, zavolejte na 775 740 221
a my vaöemu dÌtÏti doporuËÌme
oddÌl dle vÏku a zamÏ¯enÌ. 
Nahrajte syn·Ëkovi jeho oblÌ-
ben˝ po¯ad na video a poölete
ho s n·mi ven. T¯eba na dÏts-
kou Olympi·du, kter· se bude
konat 30. IX v 10 hodin na h¯iöti
u Zä Jana Bab·ka.

Martin Kříž, ZS Morava

LÉTO S MALÝM BOHEM
Na začátku tohoto léta nám počasí
opravdu přálo a právě tyto dny
jsme strávili na táboře v našem
oblíbeném údolí pod Aueršperkem
nedaleko Bystřice nad Pernštej-
nem. Tři krásně prosluněné týdny
jsem společně budovali jak tábor,
tak pravou táborovou atmosféru.
K té jako každoročně přispěla celo-
táborová hra.
Letos jsme se ocitli jako pralidé na
Žluté planetě a s každodenními
starostmi nám pomáhal Malý bůh
– robot z vyspělejší planety. Po
večerech nám promítal návody, jak
si například vyrobit keramickou
misku, jak rozdělat oheň nebo nás
upozornil na blížící se povodeň.
Neopomenuli jsme ani běžné ri-
tuály obyvatel Žluté planety, a tak
jsme oslavili příchod úplňku za ryt-
mu bubnů djembe, lovili místní

zvěř a také vyslali nejstarší členy
kmene na zkoušku dospělosti.
Na táboře jsme si nejen hráli, ale
učili se starat o sebe, žít v přírodě,
pomáhali jsme kamarádům a ka-
marádi pomáhali nám. Odvezli
jsme si spoustu nezapomenu-
telných zážitků a už se zase těšíme
na další oddílový rok v Severce.
V září budeme opět nabírat nové
členy, tak pokud máš zájem poznat
nové kamarády, naučit se věci,
které se ve škole neučí, nebo jen
zažít spoustu dobrodružství, přijď
se za námi podívat na Den otevře-
ných dveří.

Petra Stolařová – Uzlík

SPORT BOHUNICE pořádá

NÁBOR DĚTÍ
1. do sportovního kroužku se zaměřením na míčové hry

( celková pohybová průprava orientovaná k míčovým hrám,
naučení základům basketbalu, výuka formou soutěží a her)

2. do cvičení aerobiku, stepaerobiku, cvičení na nářadí,
(zlepšení fyzické kondice, posilování) 

KDE – ZŠ Arménská
KDY – od 11. 09. 2006  střídavě vždy v pondělí od 18.30 h. do 20.00 h.

Co s sebou ???
Boty do tělocvičny s pevnou (nebarvící) podrážkou, vhodný cvičební oděv,
pití.

Cena: 200 Kč/školní rok

Vaše dítě se rozhodně nebude NUDIT a vy budete vědět co dělá !!!
Těšíme se na Vás

Poprvé do školy, poprvé do knihovny

Tak se nazývá každoroční program,
určený prvňáčkům. Chceme podpo-
řit jejich zájem o knihy a čtení. Proto
hned zpočátku jejich školní kariéry
doporučujeme, aby se stali členy
Knihovny Jiřího Mahena.
Děti budou slavnostně pasovány
na rytíře knih a pokud jim rodiče
vyplní přihlášku, budou i zdarma na
rok registrováni jako naši čtenáři.
Ostatně zdarma se mohou registro-
vat všichni prvňáčci po celý měsíc září.
Pasování na rytíře knih je ovšem pro
děti velký zážitek.

Pasovat bude král, dárečky rozdá
princezna a krásné knížky ukáže
dobromyslná čarodějnice. Tato malá
slavnost se líbívá i rodičům či dal-
ším členům rodiny, a tak jsou zváni
všichni. Pasovací družina bude při-
pravena v pobočce KJM na ul. Lány 3
ve čtvrtek 14. září od 13. do 18. hod.
A až se naučí děti číst, budou už
knihovnu dobře znát a otevře se jim
svět knih – stále čarovný a poučný.
Na děti i jejich doprovod se těší
knihovnice.

Radka Müllerová

■ Opravy aut. praËek. 
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.

Mobil: 602 561 263
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Dne 1. 7. 2006 proběhl v Mout-
nicích II. ročník Memoriálu o pu-
tovní pohár poručíka Jaroslava Gar-
guly. Ten jako profesionální hasič
zahynul v roce 2002 při zásahu
v objektu herny a kasina CARE na
ul. Nádražní. Na tyto závody se
vypravilo z Bohunic nejen družstvo
mužů, ale i družstvo žen, které se
dalo dohromady v dubnu tohoto
roku. Pro ženy to byly třetí závody a
jaké bylo překvapení, když ze šesti
soutěžních družstev žen vyhrály.
Všechny měly obrovskou radost a
přestože muži nedopadli tak dobře
(ze 16 družstev byli 8. a 13.), určitě

úspěch ženám přáli a mohutně jim
fandili. Však je to i jejich zásluha,
neboť od  nich získávají ženy veškeré
rady a triky. Takže ženám ve složení
Tereza Emmertová, Julie Benyóová,
Kateřina Šutrová, Hana Sestrienko-
vá, Zuzana Soukupová, Anna Put-
nová a  Ingrid Soukupová moc gratu-
lujeme a přejeme další takové
úspěchy.

Bohuničtí hasiči také děkují všem
za úžasnou atmosféru na Bohunic-
kém pivním festivalu a za toleranci
těm, kteří bydlí v blízkém okolí.

hasiči Bohunice

HASIČI V MOUTNICÍCH

Rozhledna na hradě Špilberk se
i přes extrémní výkyvy teplot letoš-
ního počasí těší velké oblibě ná-
vštěvníků. Od jejího tradičního
otevření  letos v dubnu ji již na-
vštívilo 12 000 lidí, z toho skoro
polovina dětí. Rozhledna je umístě-
na v nárožní věžici hradu Špilberk
a umožňuje krásný a trochu netra-
diční pohled na Brno. Každý, kdo si
chce tento pohled užít, musí ale
napřed překonat malou překážku
ve formě schodů, kterých je přesně
103 a jsou spočítané od malého
nádvoří hradu Špilberk. Po jejich
zdolání má pak návštěvník jako na
dlani pod sebou historické jádro
města se všemi jeho dominantami,

okrajové části Brna a při hezkém
počasí je možné jižním směrem
zahlédnout i známou siluetu Pá-
lavy. Dobří pozorovatelé mohou
mezi zástavbou v Černých Polích
nalézt i známou památku UNESCO
Vilu Tugendhat, která je také pod
správou Muzea města Brna.
Rozhledna je otevřená pouze v tu-
ristické sezóně, v květnu až září od
úterý do neděle, 9.00–18.00 h.
v dubnu a říjnu jen o víkendech,
9.00–17.00 h. Prodej vstupenek
končí hodinu před uzavřením.

Michaela Budíková
Muzeum města Brna

12 000 návštěvníků na rozhledně

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
přírodní památky Kavky a významného krajinného prvku Růženin lom,

který se uskuteční v sobotu 23. září  2006 od 10.00 do 15.00 hod.

S našimi průvodci máte opět možnost poznat jedinečné přírodní bohatství
Hádů, objevit tajemství rákosin, spatřit Brno jako na dlani, a dozvědět se
mnoho zajímavého povídání o těžbě vápence a následných rekultivacích. 

Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 (Červený písek)
v Maloměřicích nebo autobusem č.78 od zastávky Velká Klajdovka 

v Líšni odtud dále pokračovat dle značení.

mátkovém objektu tu budou před-
vedena květinová aranžmá vytvo-
řená ze záplavy velmi oblíbené kvě-
tiny jiřiny v řadě druhů v součas-
nosti na trhu nejžádanějších spolu
s nesčetným množstvím plodů
ovoce a zeleniny jak je poskytuje
podzimní příroda v symbióze s his-
torickými exponáty.
Vytvořené práce může veřejnost
zhlédnout na návštěvnické trase
v rámci prohlídky zámku.

Ing. Jiří Ptáček

Ve dnech 9.–17. září se uskuteční
v prostorách státního zámku Rájec
nad Svitavou pozoruhodný projekt
„Rájecké jiřiny a plody podzimu“.
Připravují jej studenti a pracovníci
střední zahradnické školy z ulice
Lány pod vedením Danuše Felklové
v součinnosti se správou zdejšího
zámku, místním Langrovým za-
hradnictvím a územně odborným
pracovištěm Národního památko-
vého ústavu Brno.
V architektonicky nevšedním pa-

RÁJECKÉ JIŘINY
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kroužek věk den, hodina cena/rok míst

TECHNIKA 
Papíroví kutílci 5–7 PO 15:00-16:00 1200 Kč 10

Matematika douč. + příprava na SŠ 13–15 ÚT 15:00-17:00 1400 Kč 25

Letečtí modeláři 8–10 ČT 16:30-18:30 1200 Kč 10

Základy elektrotechniky 10–15 PÁ 14:30-16:00 1200 Kč 11

VÝPOČETKA
Práce s počítačem pro aktivní seniory 55+ ČT 10:00-12:00 800 Kč 5

ZVÍŘATA
Ornitologové 8–12 ÚT 16:00-17:00 1200 Kč 10

VÝTVARKA A KERAMIKA
Keramika I. od 8 PO 14:15-15:30 1900 Kč 10

DÍVČÍ KLUBY
Lucka 8–10 PO 14:00-15:00 1200 Kč 8

Zuzka 9–12 PO 15:00-16:30 1400 Kč 8

DIVADLO
Dramaťáček 6–10 ÚT 14:00-15:30 1200 Kč 10

TANEC
Hip – hop 5–15 ST 17:00-18:00 1400 Kč 15

Rytmické tance 5–10 ST 16:00-17:00 1200 Kč 15

Margarita 8–11 ČT 17:00-18:00 1400 Kč 15

Salza 12–18 ČT 18:00-19:00 1400 Kč 15

HUDEBNÍ SESKUPENÍ
Kytara III. 13–18 PO 18:00-19:00 1400 Kč 10

Kytara II. – pokročilí 13–16 PO 17:00-18:00 1400 Kč 15

Kytara I. – začátečníci 8–12 PO 16:00-17:00 1400 Kč 15

Klavírní školička SLAVÍČEK 4–6 ST 17:00-18:00 1200 Kč 10

Flétna – Lány 6–10 PÁ 15:00-16:00 1400 Kč 10

Flétna – Troubsko MŠ 4–6 PÁ 13:30-14:30 1400 Kč 6

Flétna – Troubsko ZŠ 6–12 PÁ 15:00-16:00 1400 Kč 10

JAZYKY
Angličtina 8–11 ČT 16:30-18:00 1600 Kč 10

Angličtina – pokročilí 12–15 ČT 17:30-18:30 1400 Kč 6

Čeština – doučování + příprava na SŠ 13–15 PÁ 13:30-15:30 1400 Kč 10

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Aerobik I. dosp. PO 19:15-20:15 1200 Kč 15

Kalanetika I. dosp. PO 18:15-19:15 1200 Kč 25

Karate + sebeobrana 7–15 PO 16:00-18:00 1400 Kč 30

Rehabilitační cvičení I. dosp. PO 18:00-19:00 1200 Kč 15

Aerobik II. dosp. ÚT 18:00-19:00 1200 Kč 15

Kalanetika II. dosp. ÚT 18:15-19:15 1200 Kč 30

Rehabilitační cvičení II. dosp. ÚT 18:00-19:00 1200 Kč 15

Rehabilitační cvičení – senioři 50+ ÚT 19:00-20:00 800 Kč 15

Břišní tance – dospělí dosp. ST 18:00-19:00 2000 Kč 20

Jóga I. dosp. ST 18:00-19:30 1200 Kč 25

Jóga II. dosp. ST 18:00-19:30 1200 Kč 15

Aerobik – dívky 9–15 ČT 17:00-18:00 1200 Kč 18

Aerobik III. dosp. ČT 18:00-19:00 1400 Kč 15

Kalanetika III. dosp. ČT 19:00-20:00 1400 Kč 25

Rehabilitační cvičení III. dosp. ČT 18:00-19:00 1400 Kč 20

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Angličtina pro rodiče s předškoláky 3–5 ČT 15:30-16:30 1000 Kč 15

547240937

KROUŽKY CVČ LÁNY Školní rok 2006–2007

Zápis do nových kurzů a kroužků se bude konat 8. a 11. září 2006 od
10:00 do 17:30 hod. Předběžný rozpis nových kroužků sledujte od 
srpna na stránkách http://lany.luzanky.cz/ – upřesněny od 28.8.2006.
Od 18.9. oficiální zahájení činnosti kroužků a kurzů.

ORIENTÁLNÍ VEČER – BŘIŠNÍ TANCE, Středa 13.9.2006, 17:00 hod. 
U příjemného posezení s čajem tančí Anna Ronovská – lektorka a ta-
nečnice skupiny El Raks Sá-el, host Milada Vykoukalová. Vstup volný.

ČEČENSKÉ SETKÁNÍ, 12.–13.9.2006, 14:00–16:00
Možnost setkat se s účastníky čečenské taneční skupiny Maršo, vstup
volný.

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice/4. patro

– dámské zakázkové šití
– oprava a úprava všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin

Příjem zakázek pouze po předchozí 
domluvě tel.: 774 404 646 (i formou
SMS), e-mail: krejcikovak@chello.cz,
www.katerinak.cz

Po: 9–19 h., Čt: 9–19 h.


